
El 5 de maig del 1353, al
monestir de Sant Miquel
de Cruïlles van succeir uns
fets, aquell dia i en ante-
riors, que van acabar en
un procediment criminal
a la cúria episcopal de Gi-
rona que van treure a la
llum un dels episodis més
foscos de la història
d’aquell centre monàstic
vingut a menys per la crisi
del segle XIV. Allà, en
aquell entorn de reclusió
espiritual, va tenir lloc un
intent de crim fallit. De
fet, en van ser més d’un,
els que van emprendre
tres monjos contra el
prior.

Tot està documentat en
un manuscrit que recull el
procés judicial que es va
fer al cap d’uns mesos, el
qual revela una ambició de
poder a través de mecanis-
mes diguem-ne poc cris-
tians. Això i molt més és el
que desgrana exhaustiva-
ment a partir dels docu-
ments originals Sergi Re-
xach Camps al llibre titu-
lat Els monjos del mones-
tir de Sant Miquel de Cruï-
lles i la justícia: crònica
d’un assassinat fallit
(1353), que edita Publica-
cions de l’Abadia de Mont-
serrat.

Va ser quan cursava un
màster en cultures medie-
vals a la Universitat de
Barcelona que Sergi Re-
xach Camps (Girona,
1995) va començar a inda-
gar amb profunditat el su-
mari i la documentació re-
lativa a un procés criminal
dut a terme els últims me-
sos del 1353 i el gener del
1354. Malgrat no ser gaire
extens, i ben assessorat
pels historiadors Elvis Ma-
llorquí i Rosa Lluch, l’in-
vestigador va saber tro-
bar-hi les claus per establir
un estudi sobre les bases
del funcionament del tri-
bunal de la cúria episcopal

de Girona en una causa ju-
dicial que mai ha estat es-
tudiada.

Un procés, com ell ma-
teix explica, que va comp-
tar amb diversos testimo-
nis i moltes proves presen-
tades contra fra Ponç Pa-
gès i fra Guillem Tomàs,
acusats d’atemptar con-
tra la vida del prior del mo-
nestir, fra Pere Llapart.
Un tercer, segurament
l’inductor del crim, fra
Ferrer Rossés, no va ser
jutjat perquè segons sem-
bla va aconseguir fugir a la
cort papal d’Avinyó, d’on
va tornar al cap dels anys
amb el càrrec ja lligat
d’abat del monestir de
Breda. Un cas tan com-
plex que l’historiador re-
coneix que el va haver de
desplegar en una pissarra
talment com ho fan a les
pel·lícules o sèries com
C.S.I.

Tampoc calia novel·lar-
lo, perquè només pel fet de
descriure com van ser els

intents per posar fi a la vi-
da del monjo –“Cadascun
més desesperat”–, el lec-
tor queda enganxat a la
lectura, que no deixa de
ser un estudi històric: pri-
mer, quan l’intenten enve-
rinar –cal tenir en compte
que no es feien autòpsies a
l’època i si la víctima moria
es donava per fet que eren
causes naturals–; en se-
gon lloc, empenyent-lo en
una bassa de peixos –la
piscifactoria del centre
monàstic–, i ja finalment
apunyalant-lo. No se’n van
sortir i el jurat els va con-
demnar a set anys a pa i ai-

gua a la presó de la Bisbal,
no sense que abans d’estar
reclosos passessin per un
procés de vergonya públi-
ca, sent exposats i humi-
liats amb el cap rapat dalt
d’una escala durant un
dia.

Rexach, que ara s’en-
dinsarà a analitzar una
trentena de casos més
amb delictes de sang per
continuar investigant so-
bre el tema jurídic, consi-
dera que a partir d’aquest
treball s’atreveix a dir que
la justícia episcopal era
“més garantista” que no
pas la justícia secular, “on
tot acaba passant per la in-
terpretació d’un jutge”.
També, com a hipòtesi, és
del parer que el dret canò-
nic segurament va marcar
l’elaboració posterior del
dret català. Aquesta per-
cepció de major garantia
dels procediments episco-
pals “queda reforçada pel
seu objectiu penitencial,
correctiu i de reinserció

del clergue delinqüent”,
comenta l’autor.

Crims als monestirs
El relat inevitablement re-
corda el novel·lat per Um-
berto Eco a El nom de la
rosa, en un monestir on
passaven els crims inspi-
rat en el de Sant Miquel de
Clusa, a Torí (Itàlia), que
casualment és del que de-
penia el de Sant Miquel de
Cruïlles. Rexach remarca
que no són fets tan extra-
ordinaris, perquè, com ex-
plica, la violència és una
pràctica que es manifesta
molt en la societat baix-
medieval, fins al punt que
estava completament nor-
malitzada. “Hem vist sè-
ries com Joc de trons en
què hi ha lluites de poder
entre reis i nobles, però als
monestirs també trobem
lluites d’ambició com les
que s’establien entre
grans regnes. El crim és
una de les pràctiques que
acompanyen l’ésser humà

i les societats des dels seus
orígens, amb variants de
mètode, però no en l’es-
sència, i, és clar, la diòcesi
gironina també es veia
afectada per aquesta reali-
tat”, precisa Rexach.

Amb aquest llibre, l’his-
toriador ens convida a des-
cobrir un viatge que mos-
tra el costat fosc de la so-
cietat medieval i els meca-
nismes de les institucions
per evitar-ho. Que donaria
per a un episodi de Crims?
Doncs sí, sense anar més
lluny ja n’ha donat un de
sencer que es pot trobar al
pòdcast del programa ra-
diofònic que condueix
Carles Porta, al qual no se
li escapa ni una crònica ne-
gra. Encara que hagi suc-
ceït fa set segles.

El llibre es presentarà
dimarts 7 de febrer a la Lli-
breria 22 de Girona, en un
acte on participaran Mire-
ia Bonaventura (guionista
de Crims), Josep Capde-
ferro (UPF) i l’autor. ■
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L’autor extreu
que el dret
episcopal era
“més garantista”
i va influir en la
justícia secular

Sergi Rexach publica la crònica d’un crim fallit del segle XIV al monestir de Sant
Miquel de Cruïlles i elabora un estudi sobre com funcionava la justícia episcopal

Qui volia matar el prior?
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